OM GLA
•

Du är anställd samtidigt som du går i skolan.

•

Du är på jobbet minst halva tiden och har en egen
handledare där.

•

Du har en arbetsgivare som satsar på

MÖT ELEVER

dig och lär dig det senaste inom branschen.
•

Du har en god chans till jobb efter utbildningen.
Och dessutom kan du få högskolebehörighet.

För dig som
vill göra saker på riktigt

www.gla.se

GYMNASIAL LÄRLINGSANSTÄLLNING

MÖT
ALI KHALIQI

GLA-elev, vård och omsorg, Katrinelundsgymnasiet

- GLA är definitivt en genväg till yrkeslivet. Jag är ung men har redan
startat min karriär, säger Sofiah Björnsdotter, som är först i Sverige som
lärlingsanställd inom hotell och turism.
Sofiah arbetar tre dagar i veckan på Gothia Towers. Hon har redan en bred
erfarenhet av att möta hotell- och konferensgäster från jordens alla hörn.
- Jag älskar gästinteraktionerna! Många möten med människor i ett högt
tempo, man vet aldrig vad som ska hända.

- Visst kan vi praktisera på varandra i skolan, men det känns inte verkligt.
Jag lär mig bättre på jobbet, säger Ali Khaliqi som är lärlingsanställd på äldreboendet Änggårdsbacken.
För Ali finns ingen skarp gräns mellan jobb och studier. En del av sina kurser
läser han på skolan, andra genomför han på jobbet med hjälp av sin handledare, som att planera aktiviteter på Änggårdsbacken eller samla uppgifter
om demens och hur man arbetar med dementa människor.

Sofiah ville ha mer stimulans än hon blev erbjuden i det skolförlagda
programmet för hotell och turism. Hon ville komma ut i arbetslivet, få ansvar
och lära sig direkt på plats.
- Det går inte att läsa sig till hur man bemöter en upprörd gäst, det måste
man vara med om. Men det är bra att kunna diskutera och analysera
erfarenheter från jobbet tillsammans med lärare och klasskamrater i skolan.

Ett feriejobb inom hemtjänsten väckte Alis intresse för att jobba med
människor, något han inte haft en tanke på tidigare. Nu älskar han den
respons han får.
- En blick, ett leende, ett skratt – och att se resultat. Jag har självständigt
ansvar för en äldre man som jag hjälper med dusch och frukost och följer till

Om Sofiah ska beskriva GLA-utbildningen med ett ord så är det ”Effektiv”.
- Nu för tiden vill en arbetsgivare se att man har erfarenhet. Att komma med
ett CV och visa vad jag har gjort säger så mycket mer än bara en examen,
som visar vad jag har läst.
- Mina handledare tycker att GLA är en fantastisk, modern utbildning som
gör att unga människor är fullt kapabla att arbeta direkt efter gymnasiet.

personlig träning.
Det som lockade Ali att välja GLA var också möjligheten att få jobb direkt
efter studenten. Men det har gått snabbare än så.
- Jag är den första 17-åringen som fått sommarjobb på Tre Stiftelser, tack
vare min lärlingserfarenhet.

I ”Effektiv” ligger också möjligheten att kunna bygga sin ekonomi när man
fortfarande går på gymnasiet, eftersom lärlingsanställningen är avlönad.
- Jag presterar lika bra med som utan lön, för det är den servicestandard
jag har, men lönen är definitivt en möjlighet att tjäna mer än erfarenhet under
gymnasieutbildningen.

Ali uppskattar sina handledare på Tre Stiftelser, som driver flera äldreboenden i Göteborg. De tar sig tid att förbereda honom för varje arbets
moment och följa upp resultatet. Det har gjort honom redo att även jobba
extra som timvikarie.

